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طرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب ساختمان



:دبی آب سرد مصرفی
یکی از مهم ترین اقالم مورد نیاز براي تعیین قطر لوله هاي سیستم آب رسانی، دبی احتمالی 

دبی آب جریانی در لوله ها، اعم از رایزر ها و شـاخه هـاي اصـلی و    . آب در لوله ها می باشد
در . غیره، بندرت با حاصل جمع دبی هاي آب وسایل بهداشتی مصرف کننده برابر خواهد بود

واقع احتمال اینکه وسایل مصرف کننده آب همگی در یک زمان مورد استفاده قـرار گیرنـد   
آن قدر بعید است که طراحی سیستم لوله کشی بر مبناي حاصل جمـع دبـی هـاي وسـایل     

مقدار واقعـی مصـرف آب در سـاختمان را      . بهداشتی مصرف کننده عاقالنه به نظر نمی رسد
در این راه دو مسئله اساسـی  . می توان دقیقا و بر مبناي یک استاندارد مشخص تعیین نمود

:باید مورد توجه قرار گیرند
دبی آب رضایت بخش براي یک وسیله بهداشتی معین
تعداد وسایل مصرف کننده اي که احتماال به طور هم زمان مورد استفاده قرار می گیرند.
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:(F.U)واحد مصرف 
برآورد میزان مصرف آب وسـایل  
بهداشتی مختلف اغلب برحسب 
. واحد مصرف صورت مـی گیـرد  

یک واحد مصـرف عبارتسـت از   
گالن بر دقیقه و این میـزان  7.5

مثال شیر (مصرف یک شیر ساده 
جدول میـزان  . است) دستشویی

ــتی   ــایل بهداش ــرف آب وس مص
مختلف را برحسب واحد مصـرف  

.نشان می دهد
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:میزان مصرف واقعی
همان طور که ذکر شد، استفاده هم زمان از تمام وسایل بهداشتی موجـود در سـاختمان آن   
قدر نا محتمل است که طراحی سیستم لوله کشی و تعیین قطر لوله ها بر مبناي حاصل جمع 
واحد هاي مصرف وسایل بهداشتی مستخرجه از جدول ارائه شده بسیارنا معقول است میزان 
مصرف در مدت کوتاهی از شبانه روز حداکثر بوده و در ساعات دیگر حداقل و یا حتی صـفر  

به منظور دست یافتن به میـزان واقعـی مصـرف آب در یـک سـاختمان کـه مبنـاي        . است
محاسبات سیستم لوله کشی قرار خواهد گرفت، باید واحد هاي مصرف مستخرجه از جداول 

نمودار هـاي زیرمیـزان واقعـی مصـرف آب را     . را در ضریبی به نام ضریب تقاضا ضرب نمود
براي واحد هاي مصرف مختلف با در نظر گـرفتن ضـریب   (GPM)برحسب گالن بر دقیقه 

.تقاضا ارایه می دهند
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S.F.Uمنحنی برآورد تقاضاي مصرف بر حسب   
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هنگام استفاده از این منحنی ها بایـد توجـه   
مشخص 1داشت که منحنی هایی که با شماره 

شده اند براي ساختمان هایی که مستراح آنها 
داراي شیر فشاري و منحنی هایی که با شماره 

مشخص شده اند براي ساختمان هـایی کـه   2
فـالش  (مستراح آنها داراي مخـزن فشـاري    

در این . می باشد، به کار خواهند رفت) تانک 
مجموعه تمام توالـت هـا از مخـزن فشـاري     

براي تعیـین  . استفاده می کنند) فالش تانک (
میزان واقعی مصرف در هر بخش از سیسـتم،  
کافی است مجموع واحد هاي مصرف وسـایل  
بهداشتی آن بخش را از جدول تعیین نمـوده  

.به نمودار ها مراجعه نماییم
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:مراحل طرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب سرد مصرفی
 ترسیم کروکی سیستم لوله کشی شامل کنتور، لوله اصلی، رایزر ها و شاخه ها و نشان دادن لوازم

)پالن(بهداشتی مورد استفاده بر روي نقشه ساختمان 
 تعیین واحد هاي مصرف(F.U)     هر یک از وسایل بهداشتی متصله بـه سیسـتم لولـه کشـی از

.جدول ارائه شده
    تعیین میزان واقعی تقاضاي آب برحسب گالن، با مشخص بودن واحد هاي مصـرف و مراجعـه بـه

.GPMبه F.Uنمودار هاي تبدیل 
   تعیین مرتفع ترین، دورترین و پر فشار ترین وسیله بهداشتی موجود در سیستم و تعیـین طـول

مسیر لوله کشی از محل اتصال به لوله اصلی آب خیابان تا آن وسیله بهداشتی با احتسـاب طـول   
بـه  % 50بابت افت فشار در کلیه وصله هاي مسیر می تـوان  (معادل وصله ها شیر هاي این مسیر

.)طول مسیر لوله کشی اضافه نمود
 تعیین حداقل فشار آب در لوله اصلی خیابان و همچنین فشار الزم براي باالترین وسیله بهداشتی

.می باشد
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:محاسبه افت فشار در طول لوله
فشار شبکه شهري آب مصرفی در بیرون از ساختمان ، پس از ورود به داخل سیستم آبرسانی ساختمان، باید بتواند موارد  

:ذیل را تأمین نماید
)Hm( -افت فشار در کنتور آب
)Hh(-  اختالف فشار بدلیل ارتفاع باالترین نقطه مصرف آب در طبقه آخر ساختمان نسبت به ارتفاع نصب کنتور در قسمت

)از روي شکل و اطالعات پروژه( ورودي ساختمان 
)Hv(-حداقل فشار مورد نیاز در پشت شیر برداشت در دورترین و باالترین نقطه مصرف
)Hi(-  افت فشار در طوالنی ترین مسیر لوله کشی سیستم آبرسانی، که از فرمول

:زیر محاسبه می شود
افت فشار لوله  = )Bتا A(طوالنی ترین مسیر لوله×ضریب افت فشار(% ) 

)Hf(-افت فشار در اتصاالت موجود در مسیر دورترین و باالترین نقطه مصرف
.  لوله در نظر گرفته می شودافت% 50که حدوداً )ABمسیر (
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:محاسبه قطر لوله هاي آبرسانی
هدف این است که آب بهداشتی مصرفی به همه مصرف کننده ها برسد و توزیع اب بین مصرف کننده هـا  

:براي رسیدن به این هدف تعیین موارد زیر ضروري است. متعادل باشد
تعیین مقدار آب مصرفی                                        تعیین قطر لوله هاي فرعی

تعیین قطر لوله هاي اصلی ساختمان                       تعیین قطر کنتور                  
براي کلیه واحدهاي بهداشتی موجود در ساختمان) S.F.U(برآورد مجموع - 1

کل S.F.Uبا توجه به g.p.mتعیین مقدار حداکثر مصرف لحظه اي محتمل - 2
و انتخاب سرعت مناسب، برآورد اولیه قطر لوله اصلی g.p.mبا توجه به مقدار-3

)فوت طول لوله 100در Psiیا معادل پوند بر اینچ مربع(تعیین ضریب افت فشار آب در لوله -4
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سرعت مناسب آب در لوله
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و گرم لوله گالوانیزهسایز لوله هاي آب سرد

Friction loss size ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3” 4” 5” 6”

Psi/100ft GPM 3.6 7 11 15 23 45 80 130 270 470 780
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Psi/100ft GPM 3.6 7 11 15 23 45 80 130 270 470 780

3 F.U

F.T 4.6 10 15 22 35 102 260 520 1500 - -

F.V - - - - 4 36 150 440 1500 - -



:لوله کشی در ساختمان به دو شکل انجام می شود
از طریق سقف کاذب و سپس توزیع در محل.

در این روش جاگذاري لوله ها در میان دیوار و مصالح ساختمانی به حداقل می رسد و فقط لوله هاي عمودي 
در این روش  لوله هاي عمودي قرار گرفته در دیوار باید از نوع لوله هاي پـنج  . در میان مصالح قرار می گیرند

.اگر از لوله هاي گالوانیزه استفاده شود باید با نوار پرایمر لوله ها عایق شوند. الیه می باشد
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لوله ها از کف ساختمان عبور داده می شوند:
.در این روش چون لوله ها در معرض مصالح ساختمانی قرار دارند عمرشان کاهش پیدا می کند
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:  مراحل لوله کشی آب واحد ساختمانی 
لوله کشی معموال از جزء به کل انجام می شود 

:مثال براي براي یک ساختمان 
دستشوئی ، حمام ، آشپزخانه بصورت جدا از هم
مجموعه ي دستشوئی ، حمام و آشپزخانه
 یک واحد شامل موارد باال
کل ساختمان شامل واحد ها ي مختلف
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:مراحل انجام لوله کشی و محاسبات براي یک حمام 
تفکیک اجزاي حمام به توالت ، دوش، وان، دستشوئی
 شیر : وان -دوش–توالت شیر شلنگی، دستشوئی ( تعیین نوع شیر مورد استفاده براي هر مصرف کننده

)  مخلوط
 شیر آب سرد سمت راست و شیر آبگرم همیشه سمت چپ است( انتخاب محل قرار گرفتن شیرها(
 استفاده از عالیم استاندارد براي مسیر لوله هاي آب سرد و گرم بهداشتی تا شیرها
 اختصاص دادن مقدارF.U براي هر شیر به طور جدا
 اختصاص دادن مقدارF.Uهر بخش که شامل مسیر می شود
 از رويF.U ها مقدارgpmو به تناسب قطر لوله را توسط جداول ارائه شده حساب می کنیم
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فرآیند گفته شده در رابطه با حمام در مورد توالت و آشپزخانه نیز صدق می کنـد و همـان مراحـل را    
.تکرار می کنیم

در آشپزخانه از سه وسیله کنار دیوار حداکثر دو وسیله همزمان با هم کار می کننـد پـس فقـط    : نکته 
.ها را حساب می کنیمf.uبراي خط لوله مشترك دو وسیله مجموع 
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:رایزر دیاگرام 
نمودار رایزر خطی است که از پایین ساختمان به باال 

می رود و آب را بین واحد هـاي سـاختمانی توزیـع       
براي محاسبه قطر لوله هاي رایزر آب سرد . می کند

ها را F.Uو گرم بهداشتی باید براي هر واحد از باال 
مشخص کنیم و با توجه به مجموع آنها در هر نقطـه  

.قطر لوله ها را تعیین کنیم
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ساختمان هایی کـه در هـر واحـد از    :نکته
آبگرمکن و یا پکیج اسـتفاده مـی شـود از    
یک انشعاب آب سرد استفاده کرده و و خط 

رایزر فقط شامل خط آب سـرد بهداشـتی     
می باشد از این رایزر یک انشعاب به پکیج 
یا آبگرمکن برده و سپس از پکیج خط لوله 
آب گرم بهداشتی را در سطح واحد توزیـع  

.می نماییم
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:تامین فشار آب ساختمان
فشار آب ساختمان باید به اندازه اي باشد که آب را به باالترین واحد بهداشتی ساختمان رسـانده  

فشار آب ساختمان ممکن است توسط فشار آب شـهر،  . فشار الزم و مجاز را براي آن تامین نماید
.مخزن ثقلی و یا مخزن تحت فشار تامین گردد

:سیستم توزیع آب در ساختمان با فشار آب شهر
در صورتی که ساختمان از آب لوله کشی شهر استفاده نماید کافی است لولـه اصـلی ورودي بـه    

فشار آب اغلـب شـهرها معمـوال بـین         . ساختمان را به لوله آب شهر در خیابان مجاور وصل کنیم
در صورتی که فشارآب شهر بـراي رسـاندن   . می باشد) بار 5.5تا 2( پوند بر اینچ مربع 80تا 30

آب به طبقات باالي ساختمان و تامین فشار مجاز آب در وسـایل بهداشـتی ایـن طبقـات کـافی      
مهنـدس  . نباشد، باید مخزن ثقلی یا مخزن تحت فشار براي تامین فشار الزم کمک گرفتـه شـد  

طراح سیستم آب رسانی ساختمان باید قـبال از فشـار آب در خیابـان ورودي سـاختمان اطـالع      
حاصل نماید تا بر مبناي آن بتواند برآورد کند که آیا فشار آب شهر در این محل براي رساندن آب 

. به باالترین طبقه ساختمان کافی است یا خیر
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:سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از مخزن ثقلی
این سیستم در مواقعی به کار می رود که فشار آب شـهر بـراي رسـاندن آب بـه طبقـات بـاالي       

) متـر 2( فـوت   6مخزن ثقلی روي برج و یا پشت بام ساختمان و حـداقل  . ساختمان کافی نباشد
.باالتر از باالترین وسیله بهداشتی مصرف کننده نصب می شود

. آب توسط فشار آب شهر و یا پمپ به مخزن ارسال شده از آنجا در ساختمان توزیـع  مـی گـردد   
حجم مخزن ثقلی برحسب روزانه و یا مدت مورد نظر، براي یک ساختمان، مجتمع مسکونی و یـا  

مخزن پشت بام بایـد از نظـر گنجایشـی متناسـب بـا مصـرف حـداقل                  . شهرك برآورد می شود
در سـاختمان  .  ساکنین سـاختمان را دارا باشـد  ) لیتر در شبانه روز براي هر نفر 150( ساعت 12

هاي بیش از پنج طبقه که از این سیستم استفاده می کنند، باید در طبقات پایین تـر شـیر هـاي    
فشار شکن تعبیه نمود تا فشار آب را در وسایل بهداشتی این طبقات کاهش داده مانع بروز سـر و  

همچنین مـی تـوان ترتیبـی داد کـه     . صدا در آنها و آسیب دیدن لوله ها بر اثر فشار زیاد گردند
اگر قـرار اسـت   . طبقات پایین تر با فشار آب شهر  و طبقات باالتر با فشار آب مخزن تغذیه شوند

.این مخازن باالي پشت بام نصب شوند باید سقف طبقه آخر قدرت تحمل وزن آنها را داشته است

مهندس محمد توسلی : تهیه و تنظیم  www.mtavasoli.blogfa.com

:سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از مخزن ثقلی
این سیستم در مواقعی به کار می رود که فشار آب شـهر بـراي رسـاندن آب بـه طبقـات بـاالي       

) متـر 2( فـوت   6مخزن ثقلی روي برج و یا پشت بام ساختمان و حـداقل  . ساختمان کافی نباشد
.باالتر از باالترین وسیله بهداشتی مصرف کننده نصب می شود

. آب توسط فشار آب شهر و یا پمپ به مخزن ارسال شده از آنجا در ساختمان توزیـع  مـی گـردد   
حجم مخزن ثقلی برحسب روزانه و یا مدت مورد نظر، براي یک ساختمان، مجتمع مسکونی و یـا  

مخزن پشت بام بایـد از نظـر گنجایشـی متناسـب بـا مصـرف حـداقل                  . شهرك برآورد می شود
در سـاختمان  .  ساکنین سـاختمان را دارا باشـد  ) لیتر در شبانه روز براي هر نفر 150( ساعت 12

هاي بیش از پنج طبقه که از این سیستم استفاده می کنند، باید در طبقات پایین تـر شـیر هـاي    
فشار شکن تعبیه نمود تا فشار آب را در وسایل بهداشتی این طبقات کاهش داده مانع بروز سـر و  

همچنین مـی تـوان ترتیبـی داد کـه     . صدا در آنها و آسیب دیدن لوله ها بر اثر فشار زیاد گردند
اگر قـرار اسـت   . طبقات پایین تر با فشار آب شهر  و طبقات باالتر با فشار آب مخزن تغذیه شوند

.این مخازن باالي پشت بام نصب شوند باید سقف طبقه آخر قدرت تحمل وزن آنها را داشته است



باید توجه داشت که پر کردن مخزن در ارتفاع به کمک پمپ هاي فشار قوي آبرسانی صورت 
این پمپ ها آب را از مخـزن ذخیـره ي زمینـی مکـش کـرده و بـه مخـزن بـاال                       .می گیرد

حداقل می باشد و یـک شـیر   –عملکرد پمپ به وسیله ي کنترل سطح حداکثر .می فرستند
.شناوري نیز عالوه بر آن به منظور جلوگیري از سر ریز استفاده می شود
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در هنگام برنامه ریـزي بـراي نصـب    : نکته
مخزن موضوع اسـتحکام سـاختمان بـا    
توجه به سنگین بودن وزن مخـزن و آب  
ذخیره ي آن بایستی در نظر گرفته شود 
و از استقرار مستقیم پایه هـاي آن روي  

.سقف جدا پرهیز شود

مهندس محمد توسلی : تهیه و تنظیم  www.mtavasoli.blogfa.com

در هنگام برنامه ریـزي بـراي نصـب    : نکته
مخزن موضوع اسـتحکام سـاختمان بـا    
توجه به سنگین بودن وزن مخـزن و آب  
ذخیره ي آن بایستی در نظر گرفته شود 
و از استقرار مستقیم پایه هـاي آن روي  

.سقف جدا پرهیز شود



:علل استفاده از مخزن ذخیره
     جلوگیري از قطع آب آشامیدنی ساختمان در مواقعی کـه آب ورودي از شـبکه شـهري بـه

.قطع شود... ساختمان به علت تعمیر و 
    براي اینکه حداکثر مقدار مصرف آب ساختمان به شبکه آب شهري منتقـل نشـود و مقـدار

.متوسط مصرف آب ساختمان به شبکه ي آب شهري منتقل شود
    براي کاهش فشار آب شهري و کنترل فشار آن در داخل سـاختمان و کاسـتن از مشـکالت

سرو صداي آب در لوله ها ، اتالف آب ناشی از فشار ، هزینه ي مصـالح لولـه   (فشار زیاد آب 
)کشی مقاوم در برابر فشار
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:اتصاالت مخزن ذخیره ي آب 
 مخزن ذخیره ي آب باید روي لوله ي ورودي آب یک شیر قطع و وصل و یک شیر کنترل شناور

.یاشیر هاي کنترل داشته باشد تا از سر ریز و اتالف آب جلوگیري شود
 میلیمتر از لبه ي روي دهانه ي    40لبه ي زیر دهانه ي لوله ي ورودي آب به مخزن باید دست کم

.سر ریز اب مخزن باالتر باشد تا فاصله هوایی الزم تامین شود
 قطر نامی لوله ي سر ریز باید دست کم دو برابر لوله ي ورودیآب به مخزن ذخیره باشد لوله سر

.ریز باید در مسیري کشیده شود که احتمال یخ زدن نداشته باشد
 میلی متر از حداکثر سطح آب باالتر باشد40لبه ي زیر دهانه ي لوله سر ریز باید .
 مخزن ذخیره ي آب باید لوله ي هواکش داشته باشد تا فشار داخل مخزن را اتمسفریک کند

.قطر لوله ي هواکش باید دست کم برابر قطر لوله ي ورودي آب به مخزن باشد
مخزن ذخیره ي آب باید در پایین ترین نقطه ي

لوله ي تخلیه آب یک شیر قطع و وصل داشته
باشد به طوري که با باز کردن شیر بتوان آب             

مخزن را  تخلیه کرد
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باشد به طوري که با باز کردن شیر بتوان آب             

مخزن را  تخلیه کرد
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:بوستر پمپ
یکی از مشکالتی که در سیستم آبرسانی شهري و آب مصـرفی سـاختمان هـا وجـود دارد،     

با توجه به این که میزان مصرف آب دائمـا در حـال   . تنظیم فشار آب داخل لوله ها می باشد
تغییر است و هیچ گونه الگوي خاصی براي مصرف وجود ندارد، از این رو با افزایش یا کـاهش  
مصرف آب میزان فشار آب داخل لوله ها دائما در حـال تغییـر مـی باشـد و ایـن تغییـرات       
مشکالتی را در سیستم هاي آبرسانی به وجود می آورد به طوري که افزایش ناگهانی فشـار  
آب ممکن است موجب آسیب دیدن شیرآالت و لوله ها شود و کاهش فشار نیز باعـث قطـع   

معموال براي تامین فشار کنترل شده آب در . آب در بعضی از نقاط شهر یا ساختمان ها گردد
.یک سیستم پمپاژ، از بوسترپمپ استفاده می شود
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بوسترپمپ چیست؟
دستگاه یکپارچه اي متشکل از یک یا چند الکتروپمپ است که به طور مـوازي یـه یکـدیگر    
ملحق شده اند تا با کاهش فشار سیستم، یک یا چند الکتروپمپ به صـورت نـوبتی روشـن    
شوند و با افزایش فشار نیز یک یا چند الکتروپمپ به همان ترتیبی کـه روشـن شـده انـد،     

بوسترپمپ ها از نقطه نظر تثبیت فشار به بوسترپمپ دور ثابت و بوسترپمپ . خاموش گردند
. دور متغیر طبقه بندي می شوند

:موارد استفاده از بوسترپمپ 
و آبیاري فضـاي سـبز در شـهرها،    آتش نشانی جهت تامین و تنظیم فشار آب در آبرسانی، 

شهرك ها، مجتمع هاي مسکونی، ساختمان هاي بلند مرتبه، فرودگاه هـا، بیمارسـتان هـا،    
شبکه هاي مختلف آب شهري، مراکز مختلف صنعتی و آبیاري تحت فشار در مزارع مکانیزه 

.از بوسترپمپ استفاده می شود

مهندس محمد توسلی : تهیه و تنظیم  www.mtavasoli.blogfa.com

بوسترپمپ چیست؟
دستگاه یکپارچه اي متشکل از یک یا چند الکتروپمپ است که به طور مـوازي یـه یکـدیگر    
ملحق شده اند تا با کاهش فشار سیستم، یک یا چند الکتروپمپ به صـورت نـوبتی روشـن    
شوند و با افزایش فشار نیز یک یا چند الکتروپمپ به همان ترتیبی کـه روشـن شـده انـد،     

بوسترپمپ ها از نقطه نظر تثبیت فشار به بوسترپمپ دور ثابت و بوسترپمپ . خاموش گردند
. دور متغیر طبقه بندي می شوند

:موارد استفاده از بوسترپمپ 
و آبیاري فضـاي سـبز در شـهرها،    آتش نشانی جهت تامین و تنظیم فشار آب در آبرسانی، 

شهرك ها، مجتمع هاي مسکونی، ساختمان هاي بلند مرتبه، فرودگاه هـا، بیمارسـتان هـا،    
شبکه هاي مختلف آب شهري، مراکز مختلف صنعتی و آبیاري تحت فشار در مزارع مکانیزه 

.از بوسترپمپ استفاده می شود



:اجزاي اصلی بوسترپمپ
: اجزاي اصلی مشترك بوسترپمپ دور ثابت و دور متغیر عبارتند از

سایر اجـزاي اصـلی بوسـترپمپ هـاي دور     . بخش مکش، بخش دهش و شاسی اصلیالکتروپمپ ها ، مجموعه
ثابت را تابلوي کنترل و فرمان دور ثابت، منبع دیافراگمی و پرشر سوئیچ هاي حداقل و حداکثر فشـار تشـکیل   

تابلوي کنترل و فرمـان دور متغیـر و پرشـر    : می دهند و اجزاي مشابه در بوسترپمپ هاي دور متغیر عبارتند از
.ترانسمیتر
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:) بوستر پمپ ( محاسبه پمپ آبرسانی ساختمان 
براي انتخاب بوستر پمپ به دو مولفه هد و دبی نیاز داریم تا با استفاده از آن و رجوع به کاتـالوگ شـرکت   

هاي سازنده ؛ پمپ مورد نظر انتخاب شود
:دبی ) الف 

که براي یافتن این مقدار می توان .مقدار دبی پمپ آبرسانی برابر مقدار مصرف آب مصرفی ساختمان است 
کل و تبدیل آن بـه  .F.Uلوازم بهداشتی و جمع مقادیر مربوط به ) فیکسچر یونیت(F.Uاز جدول مقدار 

GPM مقدار کل بدست ( و یا از جدول استاندارد تعیین مصرف آب بر اساس نوع کاربري و نوع ساختمان
.را بدست می آوریم) دبی(حجم آب مصرفی ساختمان ) تقسیم کنیم3آمده از این جدول را باید بر عدد 

:هد ) ب 
)متر آب( H = h1+h2+h3+h4

:h1ارتفاع عمودي از دهانه بوستر پمپ تا شیر دورترین وسیله بهداشتی بر حسب متر.
:h2طول دورترین و پرفشارترین مسیر رفت آب)(L  از مخزن آب تا باالترین وسیله بهداشتی به همـراه

:طول معادل اتصاالت بر حسب متر  % 50
2.5/100 *1.5 *L *0.3048=h2

:h3از جدول مقررات ملی ساختمان( فشار مورد نیاز در پشت شیر باالترین وسیله بهداشتی(
:h4فاصله عمودي از دهانه لوله مکش مخزن ذخیره آب تا دهانه مکش بوستر پمپ
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:کمترین اندازه قطر لوله هاي آب
هر جا اندازه لوله هاي آبرسانی به هر یک از . اندازه قطر لوله هاي آب باید برابر نقشه ها باشد

:لوازم بهداشتی داده نشده باشد باید دست کم اندازه هاي زیر مراعات شود 
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:ارتفاع نصب سرویسهاي بهداشتی
در مواقعیکه ارتفاع نصب شیرها یا سر لوله هاي سرویسهاي بهداشتی در نقشه ها مشـخص  

:نشده است از انذازه هاي جدول زیر استفاده شود 
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سیستم جمع آوري و دفع فاضالب
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سیستم جمع آوري و دفع فاضالب



:انواع فاضالب ساختمان
:فاضالب سبک 

به فاضالبی گویند که از آب خالص با محتویات سبک تشکیل شـده باشـد، ماننـد فاضـالب     
دستشویی یا کف شوي که حاوي مقداري کف صابون بـا اجسـام کوچـک از قبیـل خـاك و      

.خاشاك و غیره است
:فاضالب سنگین

لولـه  . به فاضالبی اطالق می شود که محتوي فضوالت انسانی یا حیوانی و مواد سنگین باشد
هایی که فاضالب سنگین را عبور می دهند داراي شیب بیشتري نسبت به لوله هـاي حامـل   

.فاضالب سبک خواهند بود
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:انواع چاه فاضالب
الزم براي حفر چاه در یک محل، مناسب بودن جنس زمین براي جذب آب و سرعت تخلیـه  
فاضالب سبک و سنگین جمع آوري شده توسط سیستم جمع آوري فاضالب، معموال سه نوع 

:چاه  در ساختمان حفر می کردند
فاضالب دستشویی و مستراح و حمام1.
:فاضالب آشپزخانه2.

از آنجایی که فاضالب آشپزخانه حاوي مواد چربی است که پس از ته نشین شدن در چاه بعد 
براي آشپزخانه چـاه جداگانـه اي در نظـر گرفتـه     . از مدتی زمین را غیر قابل نفوذ می کنند

.مقتضی کف و مواد را از این مواد پاك نمود

مخصوص آب باران و نزوالت جوي3.
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:چاه جذبی 
در مواردي که مقدار فاضالب کم و در حدود چند خانوار باشد و زمین در عمق هاي نسبتا کم           

متـر  4تا 3به الیه هاي آبرفتی برسد و سفره هاي آب زیر زمینی حداقل ) متري20حدود ( 
پایین تر از الیه هاي یاد شده قرار گرفته باشد و با این سفره ها هیچ گونـه برداشـتی بـراي    
مصارف بهداشتی و شرب نداشته باشند روش استفاده از چاه جذبی ساده ترین و ارزانتـرین  

.روش دفع فاضالب است
:ساختمان چاه

دهانه قسمت ورودي فاضالب به چاه است که لوله هاي جمع آوري فاضالب : دهانه چاه) الف
.را در بخش قیفی شکل مانند گلدان بدون کف ریخته تا به میله هدایت شود

سانتی متر را آنقدر حفاري می کنند که به زمین شنی بـا قابلیـت   80به قطر : میله چاه) ب
به لحاظ تاثیر منفی حفاري در ساختمان و .جذب زیاد آب برسند به این عمق میله می گویند

.متر بیشتر باشد6همچنین رعایت اصول بهداشتی عمق میله ي چاه بهتر است از 
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پس از رسیدن به زمین شنی در جهات مناسب انباره حفر مـی شـود ارتفـاع    : انباره ي چاه) ج
به لحاظ ایجاد مقاومت بیشتر در .متر می باشد1متر و عرض آن در حدود 1.5انباره در حدود 

برابر بار هاي وارده بر روي سقف انباره بهتر است که قسمت فوقانی انباره به صورت قوسـی  
خاك برداري شود براي تعیین حجم انباره که بستگی به مقدار فاضالب تولیدي مواد تشکیل 
دهنده فاضالب و میزان نفوذ پذیري زمین دارد نمی توان عدد دقیقی ارائه نمود اما بـه طـور   

:تقریبی می توان از جدول زیر استفاده کرد
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به لحاظ ایجاد مقاومت بیشتر در .متر می باشد1متر و عرض آن در حدود 1.5انباره در حدود 

برابر بار هاي وارده بر روي سقف انباره بهتر است که قسمت فوقانی انباره به صورت قوسـی  
خاك برداري شود براي تعیین حجم انباره که بستگی به مقدار فاضالب تولیدي مواد تشکیل 
دهنده فاضالب و میزان نفوذ پذیري زمین دارد نمی توان عدد دقیقی ارائه نمود اما بـه طـور   

:تقریبی می توان از جدول زیر استفاده کرد
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:نکات اجرایی چاه جذبی فاضالب 
محل چاه در ساختمان باید در فاصله ي مناسبی از پی و ستون قرار داشته باشد.
 درجه به صورت عمودي به طرف پایین نصب شود90لوله ي ورودي به داخل چاه با زانوي.
بعد از اتمام حفاري در میله ي چاه قطعات بتنی مناسب جاگذاري شود.
دهانه چاه آجر چینی شود.
  اجراي گلدان در قسمت دهانه براي جلوگیري از پاشیده شدن فاضالب به جداره ي میله و خرابـی

.آن ضرورت دارد
لوله ي هواکش براي خروج گازهاي بدبو و مضر از چاه نصب شود.
    محل دهانه ي چاه به طریقی مشخص شود تا در مواقع ضروري براي تعمیرات و یـا تخلیـه لجـن

.بتوان به سهولت محل آن را پیدا کرد
در نقشه ساختمان بهتر است محل دقیق چاه عمق میله و حجم انباره ي آن تعیین گردد.
   چاه در نقطه اي از ملک حفر شود که دسترسی به آن براي تخلیه در فواصل زمانی معـین فـراهم

.باشد
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:دفع فاضالب در سپتیک تانک
سپتیک تانک مخزنی سر پوشیده و معموال ساخته شده از بتن مسـلح بـا مصـالح مصـرفی     

براي زالل سازي بهتر فاضالب و گـرفتن نوسـانات جریـان آن    .مرغوب و غیر قابل نفوذ است
سپتیک تانک را از دو یا سه انباره ي مستطیل شکل می سازند ورود و خروج فاضالب از یک 
انباره به انباره ي دیگر از سوراخ هاي پیش بینی شده در دیواره هـاي جداکننـده آن هـا در    
عمق هاي مختلف متناسب با ظرفیت سپتیک تانک در زیر سطح فاضالب انجام می شود تـا  

براي خروج گاز هاي متعفن تولید شده از عمل باکتري .مواد شناور نیز از انباره خارج نگردند
ها در سپتیک تانک نصب لوله هواکش تا سقف ساختمان هاي مجـاور امتـداد یافتـه باشـد     

ایجاد دریچه آدم رو بر روي سقف انباره ها یکی دیگر از ضـروریات سـاختمان   .ضرورت دارد
.سپتیک تانک می باشد
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فاضالب پس از ورود به انباره و به علت کاهش سرعت جریان آن قسمتی از مواد معلـق را بـه   
مواد ته نشین شده به .صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوي دیگر انباره خارج می شود

صورت لجن کف انباره هضم می شود به طوري که انباره در هر سال یک یا دو بار نیاز به تخلیه 
.شدن دارد

:پساب خروجی از سپتیک به سه روش دفع می شود
سانتی متر حفـر و پسـاب   45به عمقی ) کانال(در زمین هاي با قابلیت نفوذ زیاد ، ترانشه اي •

.خروجی را در آن تخلیه می نمایند
در زمین هاي با قابلیت نفوذ کم فاضالب خروجی از سپتیک تانک را بـه داخـل چـاه تخلیـه          •

.می نمایند
در صورتی که قابلیت نفوذ زمین خیلی کم باشد و یا در نزدیکی رودخانه قراردادشـته باشـد   •

.براي دفع فاضالب از صافی هاي شنی استفاده می شود
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:طرح و محاسبه سیستم دفع فاضالب ساختمان
(.D.F.U)واحد مصرف 

تاسیسات فاضالب نیز مانند تاسیسـات آبرسـانی،   
براي سهولت در اندازه گیري و تخلیه فاضالب هـر  
وسیله بهداشتی واحدي به نام واحد مصرف تعریف 
شده که عبارت است از مقدار فاضالبی که از یـک  
وسیله بهداشتی که به عنوان واحد اسـتفاده مـی   

. در هر دقیقه تخلیه مـی گـردد  ) دستشویی(شود 
.گالن بر دقیقه است7.5هر واحد مصرف معادل 

میزان تخلیه فاضالب هر وسیله بهداشتی برحسب 
. واحد مصرف در جدول زیر ارایه شده است
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براي آن دسته از وسایل بهداشتی که در جدول یافت نمی شوند باید از جدول زیر که تعداد 
واحد هاي مصرف وسایل بهداشتی را بر مبناي قطر سیفون آنها تعیین نموده است اسـتفاده  

در ستون اول حداقل اندازه سیفون وسایل بهداشتی مختلف پیشنهاد گردیده و انـدازه  . کرد
.قطر لوله تخلیه وسایل بهداشتی را معموال برابر با قطر سیفون آنها در نظر می گیرند
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:ظرفیت و قطر لوله هاي فاضالب
چنانکه می دانیم، حرکت فاضالب در داخل لوله ها تنها در اثر نیروي وزن آن و بدون دخالـت  

در انتخاب قطر لوله هاي فاضـالب سـاختمان بایـد در نظـر     . عامل خارجی صورت می گیرد
داشت که قطري بیش از اندازه مناسب عالوه بر اینکه هزینه لوله کشی را باال می برد موجب 
کندي جریان فاضالب در لوله نیز می گردد، از طرفی قطر کمتر از میزان الزم باعث می شـود  
که سرعت جریان فاضالب در اثر تراکم ذرات آن و افزونی مقاومت اصطکاکی، کم شده لولـه  
قادر به عبور دادن قطعات حجیم نباشد و این خصوصـا در مـورد فاضـالب سـنگین سـبب      

.گرفتگی لوله در پیچ و خم ها و زانو ها سه راهه می گردد
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:حداقل قطر لوله هاي فاضالب سبک
. اینچ تعیین شـده اسـت  2حداقل قطر لوله هاي افقی و قایم حامل فاضالب سبک ساختمان 

این لوله ها حامل فاضالب دستشویی، کف شوي، حمام و به طور کلی فاضـالبی کـه از آب و   
.جامدات سبکی نظیر کف صابون، خاك و خاشاك و غیره تشکیل شده، می باشند

:حداقل قطر لوله هاي فاضالب سنگین
. اینچ تعیین شده اسـت 4حداقل قطر لوله هاي افقی و قایم حامل فاضالب سنگین ساختمان 

لوله هاي فاضالب سنگین به لوله هاي اطالق می شود که حامل فضوالت انسانی یـا حیـوانی   
همچنین لوله هایی که فاضالب سنگین و سبک را با هم حمل می کنند جز لوله هـاي  . باشند

به طور کلی قطر لوله هاي فاضـالب چـه سـنگین و چـه     . فاضالب سنگین شمرده می شوند
بعضـی  . سبک بر اساس مقدار فاضالبی که قرار است حمل کنند و شیب آنها تعیین می شود

.اینچ تعیین نموده اند3استاندارد ها حداقل قطر لوله هاي فاضالب سنگین را 
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:شیب لوله هاي فاضالب افقی
از آنجایی که حرکت فاضالب تحت نیروي وزن آن صورت می گیـرد، بایـد بـا توجـه بـه ارتفـاع       
ساختمان شیبی براي لوله هاي افقی در نظر گرفت تا فاضالب بتواند به سـهولت داخـل لولـه هـا     

ایـنچ  ¼  طبق استاندارد هاي آمریکا مناسب ترین شیب براي لوله هاي افقی فاضالب  . حرکت کند
لوله هاي افقی با این شیب، سرعت جریان فاضالب کافی بوده لوله ها خود بخود . در فوت می باشد

پاك می شوند و فشار هاي غیر عادي نیز در سیستم لوله کشی فاضالب ایجاد نمی شوند بـا ایـن   
حال گاهی به علت زیاد بودن طول لوله یا مشکالت اجرایی دیگر و چیز هاي دیگر نـاگزیر باشـیم   

ایـنچ در  1/8شیب کمتري به لوله ها بدهیم، ولی در هر حال باید سعی شود میزان این شـیب از  
. فوت کمتر نباشد
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ایـنچ  ¼  طبق استاندارد هاي آمریکا مناسب ترین شیب براي لوله هاي افقی فاضالب  . حرکت کند
لوله هاي افقی با این شیب، سرعت جریان فاضالب کافی بوده لوله ها خود بخود . در فوت می باشد

پاك می شوند و فشار هاي غیر عادي نیز در سیستم لوله کشی فاضالب ایجاد نمی شوند بـا ایـن   
حال گاهی به علت زیاد بودن طول لوله یا مشکالت اجرایی دیگر و چیز هاي دیگر نـاگزیر باشـیم   

ایـنچ در  1/8شیب کمتري به لوله ها بدهیم، ولی در هر حال باید سعی شود میزان این شـیب از  
. فوت کمتر نباشد
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:تعیین قطر لوله هاي فاضالب ساختمان
به طور کلی قطر لوله هاي فاضالب بر اساس میزان فاضالبی که حمل می کنند و شیب آنها به نحوي تعیـین مـی   

براي تعیین قطـر شـاخه هـاي    . گردد که از حداقل قطر هایی که براي لوله هاي افقی و قایم ذکر شد کمتر نباشد
افقی با توجه به تعداد واحد هاي مصرفی در آنها تخلیه می شود و شیب مورد نظر، از جدول زیـر اسـتفاده مـی    

شود

مهندس محمد توسلی : تهیه و تنظیم  www.mtavasoli.blogfa.com



نکته قابل تذکر این است کـه قطـر   . جدول زیر براي تعیین قطر لوله هاي قایم فاضالب بکار می رود
. لوله اصلی فاضالب به هیچ وجه نباید از باالترین لوله اي که به آن وارد می شود کمتر باشد

مهندس محمد توسلی : تهیه و تنظیم  www.mtavasoli.blogfa.com



:تعیین قطر نامی لوله هواکش فاضالب 
: تعیین قطر لوله قایم هواکش ) الف

در هر قسمت از لوله کشی و با استفاده از جدول مربوطه مـی تـوان   D.F.Uبا در دست داشتن مقدار 
طول لوله قائم هواکش با از نقطه مورد نظر تا انتهاي باالیی .لوله هاي قایم هواکش را اندازه گذاري کرد

. شبکه مربوطه در هواي آزاد روي بام اندازه گیري شود

: تعیین قطر لوله افقی هواکش ) ب

قطر لوله افقی هواکش باید دست کم نصف اندازه قطر نامی لوله ي فاضالبی باشد که این هواکش بـراي  
میلیمتر باشد اگر طول لوله ي هـواکش  32آن نصب می شود قطر نامی لوله ي هواکش نباید کمتر از 

.متر باشد در تمام این طول قطر نامی لوله هاي هواکش باید یک اندازه بزرگتر شود12افقی بیشتر از 
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قطر لوله 
فاضالب 

اینچ

لوله قائم بیشترین مقدار 
D.F.Uبراي

)متر/ فوت(حداکثر طول لوله هواکش فاضالب 
)اینچ(بر حسب قطر لوله هواکش 

انشعاب 
هر 
طبقه

طبقه 3
انشعاب

بیش از 
طبقه 3

انشعاب
11/4˝11/2˝2˝21/2˝3˝4˝5˝6˝8˝10˝12˝

2˝61024
2437.5125
7.311.438.1

2 1/2˝132742
30100300
9.230.591.5

3˝204872
26.491222.2657
8.0527.867.8200
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8.0527.867.8200

4˝90240500
2151154590
6.415.547179.9

5˝2005401100
17.351.6203642
5.315.761.9195.7

6˝3509601900
22.585.8265.5673.2
6.8626.1680.95205.2

8˝60022003600
23.672187.3710
7.22257.1217

10˝100038005600
27.569275850
8.42183.8259.2

12˝15006000840029.7115365898.2



:اندازه گذاري لوله ها در لوله کشی آب باران
:اندازه گذاري لوله ها در لوله کشی آب باران در دوقسمت است

تعیین قطر نامی لوله هاي قائم1.

تعیین قطر نامی لوله هاي افقی2.
:تعیین قطر نامی لوله هاي قائم

لوله هاي قائم آب باران براي حداکثر بارندگی
اینچ در مدت یک ساعت مداوم1به مقدار 

براي مقادیر سطح بام از جدول زیر بدست
می آید
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:تعیین قطر نامی لوله هاي افقی 
اینچ در مدت یک ساعت مداوم بـراي  1لوله هاي افقی آب باران براي حداکثر بارندگی به مقدار 

.مقادیر سطح مورد نظر و شیب لوله هاي افقی از جدول زیر بدست می آید
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